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เปดมุมมอง "เยาวชนไทย" แรงขับเคลือนสําคัญ ดัน "Soft Power" 

 
 
 "Soft Power" ของไทย ซึงมีเอกลักษณ์ ทังวัฒนธรรม อาหาร ฯลฯ ขณะเดียวกัน รัฐบาลประกาศนโยบายสนับสนุน Soft 
Power และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้เปนทีรู้จักทัวโลก ขณะที เยาวชน ถือเปนแรงขับเคลือนสําคัญให้เกิดการเปลียนแปลงอย่าง
ยังยืนในอนาคต 
 "Soft Power"  ซึงเปนแนวคิดทีพัฒนาโดย โจเซฟ นาย จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  เปนอิทธิพลทีไม่ได้มาจากการบังคับ 
หรือใช้ความรุนแรง แต่เปนการนําจุดเด่นแต่ละประเทศ เช่น วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา โน้มน้าวชักจูงและดึงดูดความสนใจ ให้ผู้อืน
เปลียนแปลงคล้อยตาม ความคิดโดยไม่ใช้การบังคับข่มขู่ให้ต้องชอบหรือต้องทําตาม 
 ปจจุบัน หลายประเทศทัวโลก ได้ผลักดัน Soft Power และไทยก็เปนหนึงในประเทศทีสนับสนุนเรืองนีอย่างเต็มที ล่าสุด 
รัฐบาลประกาศนโยบายสนับสนุน Soft Power และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้เปนทีรู้จักทัวโลก 
 Soft Power ของประเทศไทยมีทังความหลากหลาย จุดเด่นวัฒนธรรม ผู้คน แต่สิงเหล่านีจะไม่สามรถเกิดขึนได้ หากไม่เกิด
การผนึกกําลังร่วมกัน โดยกําลังสําคัญ คือ เยาวชน คนรุ่นใหม่ทีมีศักภาพ มีพลัง และอยากเห็นการเปลียนแปลง และในยุคปจจุบัน เรา
มีเครืองมือ สือใหม่ๆ มากมาย ดังนัน การทีเยาวชน การทํางานร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่ จะทําให้การขับเคลือน Soft Power  เปนไปได้
อย่างยังยืน 
 เมือวันที 26 ก.ย. 65 ทีผ่านมา ภายในงาน มหกรรมด้านความยังยืนทียิงใหญ่ทีสุดในอาเซียน “SUSTAINABILITY EXPO 
2022: GOOD BALANCE, BETTER WORLD” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ เวทีเสวนา YOUTH POWER ขับเคลือน SOFT POWER 
ได้นําเสนอตัวแทนเยาวชน 4 คน ทีได้แสดงความคิดเห็น จุดยืน และมุมมองความคิดเรือง “Youth Power ขับเคลือน Soft Power” 
ซึงนับว่าเปนเสียงสะท้อนจากเยาวชนทีเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลือน Soft Power  
  
สร้างจุดร่วม "เยาวชน-ผู้ใหญ่" ขับเคลือน Soft Power 
  "ไกด์ - มงคล ชุ ่มเงิน" นักศึกษาป 3 วิชาเอกการสือสารเพือการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  
มองว่า Soft Power เปนส่วนสําคัญทีทําให้คนรู้จักประเทศไทยโดยไม่ต้องบังคับ แต่สามารถโน้มน้าวใจ ได้เพือส่งสารให้คนรับ
สารไม่รู้สึกอึดอัด ซอฟต์พาวเวอร์ทําให้เข้าถึงคนได้ง่ายขึน 
  "การขับเคลือน Soft Power มีหลายทาง แต่ทางหลักๆ คือ การผลักดันจากภาครัฐ ใช้ทุน สนับสนุนจากหลายฝาย และส่ง
ต่อไปยังชุมชน ขณะเดียวกัน การขับเคลือนได้ คือ ต้องมีสือ ซึงเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในโซเชียล เปนจุดเล็กๆ ในการขับเคลือน Soft 
Power หรือ ประเด็นต่างๆ ของสังคมก็จะช่วยขับเคลือนตรงนีได้" 
  

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจออนไลน  ฉบับประจำวันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว  180,000.- 
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 น้องไกด์ กล่าวต่อไปว่า สิงสําคัญ ในการขับเคลือน Soft Power คือ ทุกคนต้องอิน เด็กจะมีพลัง มีแอคชัน และอยากให้
ผู้ใหญ่เข้ามาหาเด็กให้ได้ คือ เข้ามามีส่วนร่วม เขามีความรู้ มีทักษะ แต่หากไม่ลงมาหาพวกเราก็จะไม่สามารถขับเคลือนได้  
 "ไทยขับเคลือน Soft Power หลายอย่างทังแฟชัน วัฒนธรรม และหากต้องนําเสนอ Soft Power ให้ต่างชาติรู้จัก ก็อยากจะแนะนํา 
"การนวดแผนไทย" เพราะเปนการนําเอาภูมิปญญา สมุนไพรไทยมาใช้ ขณะเดียวกัน ทุกสิงจะเกิดขึนไม่ได้หากเราไม่ร่วมมือกัน จุด
เล็กๆ จะไม่เกิดขึนได้หากไม่มีจุดใหญ่ๆ เข้ามาร่วม แต่ละส่วน ต่างๆ ต้องร่วมมือกัน ดังนัน การผลักดันเปนสิงสําคัญ ให้เกิดขึน
จริง" น้องไกด์ กล่าว  
 
เคลือน Soft Power ต้องมีพืนที การสนับสนุน 
  "มาร์ค - อริสมันต์ เมธีปฏิภาน” บัณฑิตจากคณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความเห็นว่า  Soft 
Power ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเปนภาพยนต์ อาหาร ฯลฯ แต่สิงทีทําให้เกิดขึน คือ การขับเคลือน และสร้าง
แรงบันดาลใจ 
  การขับเคลือน ต้องมีคนเริมก่อน เช่น เยาวชนซึงมีไฟ มีไอเดีย และต่อมา คือ สถานทีคอยบ่มเพาะเพือให้สู่เปาหมายที
ต้องการ ขณะดียวกัน ควรมีภาครัฐสนับสนุน เพือขยายไประดับประเทศและต่างประเทศได้ 
 "สําหรับ Soft Power ทีอยากนําเสนอให้ชาวต่างชาติรู้จัก คือ การเดินทางโดยรถตุ๊กตุ๊ก ซึงนับเปนคาร์แรคเตอร์ทีหาได้ยาก สิงนีเปน
เหมือนตัวชูโรงของการเดินทางและเปนสัญลักษณ์ของไทย โดยสามารถเดินทางไปในพืนทีอืนๆ ได้ ไม่ใช่แค่ในเมือง" น้องมาร์ค กล่าว  
  
Soft Power กระบอกเสียง ดันวัฒนธรรมเก่าแก่ ผ่านสือใหม่ 
  "กรรณ - กรรณิกา ลาวะกุล” ชันป 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มองว่า Soft Power เหมือนกระบอกเสียงเล็กๆ ชุมชนกลุ่มเล็กๆ ซึงเต็มไปด้วยเรืองราวมากมายทีหลายคนยังไม่เคยสัมผัส 
ขณะเดียวกัน ในฐานะเยาวชน การขับเคลือน Soft Power ควรผลักดันเรืองของวัฒนธรรมในสือใหม่ 
 "ปจจุบันเรามีสือมากมายและเทคโนโลยีทีสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น TikTok และไทยขึนชือว่าวัฒนธรรมโดดเด่น สวยงาม
ในหลายยุค หากเราเอามาผสมรวมกันในสือยุคใหม่ ในอนาคตอาจจะได้เห็นวัฒนธรรมทียังไม่เคยถูกเผยแพร่ได้ออกมานําเสนอมาก
ขึน" 
  ทังนี ส่วนตัวทีสนใจเรียนด้านวิศกรรมซอฟต์แวร์ เพราะเห็นว่าการสือสารสําคัญอันดับต้นๆ โดยทีผ่านมา ได้ใช้เทคโนโลยี 
รวมเรืองวัฒนธรรม วิถีริมนา และรวบรวมเครืองราง ประวัติศาสตร์ของแต่ละพืนที ไม่ว่าจะเปนชาวมอญ ชาวญวณ นําสิงเก่าและสิง
ใหม่เข้ามาผนวกมากขึน ผสมหลายอย่างเพือให้เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี และสือใหม่ๆ"  
 "เราเปนจุดเล็กๆ ทีจะก้าวไปสู่ความยิงใหญ่ ในฐานะเยาวชน เราพูดความต้องการ และเชือว่าหลายคนรับฟง เพือไปสู่
ความคิดเห็น และแนวทางแก้ปญหาในอนาคต" น้องกรรณ กล่าว 
   
Soft Power สร้าง Impact ได้มากกว่า Hard Power  
  ด้าน "แบงค์ - ปรเมษฐ์ ศรีพา” ชันป 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึงมีความสนใจ
ด้านธรรมชาติสิงแวดล้อมและการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ให้ความเห็นว่า Soft Power เปนสิงทีคนเราเข้าไปมีส่วนร่วมได้โดยไม่รู้สึก
กดดัน ไม่ต้องพยายามทําให้รู้สึกอินและมีแพชชัน Soft Power สร้าง Impact ได้มากกว่า Hard Power  
 "Soft Power ไม่ใช่แค่สือ แต่สามารถแทรกซึมได้กับทุกเรืองแค่รู้จักประยุกต์ใช้ ทําให้ทุกอย่างสามารถเปนพลังได้ ดังนัน การจะ
ขับเคลือนทุกภาคส่วนนัน เริมจากมองว่าตัวเราเองชืนชอบอะไร เช่น ศิลปะ ดนตรี และในส่วนของผู้ใหญ่อาจจะมองกว้างมากกว่า 
เช่น เศรษฐกิจสังคม" 
  ดังนัน การก้าวหากันคนละก้าว มีจุดตรงกลางเพือผู้ใหญ่กับเด็กมาเจอกัน เด็กมีความอยากลงมือทํา และอย่างกสร้างความ
เปลียนแปลง ขณะทีผู้ใหญ่มีประสบการณ์ ต้องหาจุดตรงกลางทีว่าตรงไหนสามารถเจอกันได้และทําร่วมกัน เพือให้เกิดการ
เปลียนแปลงทีดี  
  ปจจุบัน ส่วนตัวขับเคลือนในเรืองสิงแวดล้อมและการท่องเทียว โดยทําชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัย เปนการออกค่าย และดึงการท่องเทียว ให้ทุกคนออกไปเจอโลกกว้าง ให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วม สอดแทรกเรืองของ
การให้ความรู้ธรรมชาติและอนุรักษ์เข้าไปด้วย  
  รวมถึง การท่องเทียวรูปแบบใหม่ เน้นเชิงปฏิบัติ ลงมือทํา วัฒนธรรมประเพณีในหลายพืนที เปนสิงทีน่าสนใจ แต่ส่วนใหญ่
เราแค่เข้าไปและรับรู้ แต่จริงๆ หลายคนไม่รู้ว่ามีรากเหง้ามาจากไหน หากได้หยิบยกสิงเหล่านันขึนมา จะทําให้คนอยากจะมีส่วนร่วม
มากขนึ 
 "การทีเราจะเริมต้นจากก้าวเล็กต้องเริมจากสิงทีชืนชอบ หากมีสิงทีชอบ แน่นอนว่าสามารถพัฒนาเปนก้าวทียิงใหญ่ หากมี
ภาครัฐสนับสนนุคิดว่าเปนหยดนาเล็กทีสร้างแรงกระเพือมไปสู่จุดใหญ่ได้เช่นกัน" น้องแบงค์ กล่าวทิงท้าย  
 


